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Tre redaktører løfter sløret: 
Sådan får du en plads i freelancekartoteket

Som freelancer har du sjældent adgang til redaktørernes tanker, ønsker og drømme om det perfekte indhold.
Men du er afhængig af deres domme og af at levere artikler, fotos og lyd, der rammer plet, så de giver dig
flere opgaver. Vi har spurgt tre redaktører, hvad de elsker og hader i samarbejdet med deres freelancere.
Hvad får dem til at smile og bande? Hvornår leverer du guld, og hvordan undgår du at give dem stressende
merarbejde? 

Fold temaet ud her

Afstem dine forventninger med redaktøren

Når freelancere og redaktører går fejl af hinanden og overskrider hinandens grænser, er det, fordi de ikke
kender dem. Derfor bør de på forhånd lave en art manual for samarbejdet, lyder opfordringen fra Zetland-
redaktør. For selv garvede redaktører kan ikke alt.

Læs mere
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Freelanceren skal
kende vores
arbejdsgange

”Det er vigtigt, at freelanceren
kender vores arbejdsgange og

undersøger, hvem der er
morgenredaktør på dagen."

LÆS MERE...
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Tjekkede
freelancere
kommer længst

”Freelancere skal blive bedre til
at løse redaktørens problemer i

stedet for at komme med
problemer."

LÆS MERE...
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Freelancere skal
brænde for det, de
laver

”Det skal være en skarp
journalistisk ide. Mange skriver

til mig alt for overordnet."

LÆS MERE...
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Guide: Sådan bliver du redaktørens drømmefreelancer

Vi giver dig 10 gratis tips til hvordan du kommer på hitlisten hos redaktøren. Tjeklisten er lige til at printe ud
og hænge op på væggen bag computerskærmen.

LÆS MERE...

SEMINARNYT! SÆT KRYDS I KALENDEREN

10. januar åbner tilmeldingen til Freelance Seminar 2016. 

Seminaret bliver afholdt i Skælskør på Kobæk Strand Konferencecenter fra 4. til 6. marts. Lørdag den 5.
marts er der generalforsamling.

Planlægningsgruppen er godt i gang og programmet er ved at falde på plads fyldt med freelancegodter.

Den 1. december åbner seminarets hjemmeside, hvor du kan se programmet, tilmelde dig når tilmeldingen
åbner, og hvor du kan få svar på dine praktiske spørgsmål. 

Vi vil i den kommende tid løbende give dig seminarnyheder enten her i nyhedsbrevet eller på hjemmesiden.

Kom til DJ BIZ-dag 23. november

DJ BIZ DAG 2015

Mandag, den 23. november fra kl. 10 - 17 på Republikken, Vesterbro

Brug en dag på din forretning. DJ BIZ har booket Republikken og stiller
med et program skræddersyet til dig, der som selvstændig/freelancer
lever af at sælge ydelser inden for medie- og
kommunikationsbranchen.

Skynd dig at melde dig til her

FreelanceGruppen      •    Tlf: 3342 8000    •    formanden@freelancegruppen.dk    •    www.freelancegruppen.dk
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